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ఇం�య5ల][G %షయ5లDం� మఱ� ��G, పరLత_GనK �హ+ 
యం� ]శbల5గ Öల�]GంQÀ, అ9Q OP] :గ�,^= సమస� ñ#శ5E 
¸+�గ నùం�ðPD. 
 



ర హ స� � న  � 	 ణ �  మ  � గ వ త �                                           P a g e  | 8 

 

43. �కృ{|] Kణ5ల వర|న5, «వణ5 �ఃఖ :ùనంతD శ-ంపFGD. 
 
44. అZత_ ప&రV5 �స�వ5గ o�, అ= ñవల5 'uతమKYన[=. 
 
45. అల� 9ణ�5 కల�]� మహ�Gల Ò�$గ�5 లýంYట Çల కష»5. 
 
46. K�PE తమ �యù{�లg, 9	లg అQగgండగN �+� 
Sతకర5hన �క�5లD à9�Yం��. 
 
47. మD�Q ఎంతవరg భగవంW] AకB అభయ'ద5లK 
 దకమల5లD ఆ«¶ంచ
, అంతవఱg అత]� ధన, గృహ, బంíPల వలన 
కEK భయ5, �క5, ఆశ, þనత,5, మ�xభ5 5న[Kన% 
�	ంYYంQD. 
 
48. ఎవ� %&,ం2hGన[D û AకB కâ 'సంగ5నg %5úh 
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��న5D mE9 నd»G, హృదయ5నg, àPలg ఇం9f DంQనd»G 
కథE %Dట తట²VంYD. �]] Ò%ంYట� /ÅLర�5 నం� «దJ, �మ, భ�� 
�మ5గ %క²ంYD. 
 
60. `గ5 AకB భ�� 'æన5లK సరళ ఉ య5ల &,: �ధgQ 
మÀ]·హ5� 'యT[ంచవ³D. 
 
61. 'కృT AకB Kణ5ల� ఉత�న[8న శ�Û= %షయ5లD త��ంYట 
వలనD, s:గ�Gక�మK ��న5 �తD, `గ5 �తD, భగవంW] }డల 
2ధృడ భ���తD, మD�Q తన అంత:త_యK పరLత_D ఈ �హమం� 
©ం�YZ[Q. 
 
62. ఈ 'పంచమంతG �]� ��åంచబ� '(ùంY Yన[�, అd» ఆత_� 
9�{Q. (���Q) అతQ అZ=, ]��ÔQ, 'కృTకం� పర8న�Q. 
హృదయ5న 2�+ంY�Q. స,యం'(�Q. 
 
63. ఆ 9�{Q �K�త_కమK LయD తన ఇచb� �,క+ంàD. 
 
64. 'కృT తన స��?= Kణ5ల &,: తనg అD@పమగ 'జలD సృU»ంప 
�డ�D. ఇ= v�, 9�{Q ��న5D కå��G &] ఆవరణ శ��� 
/SWR తన స,@ప5D మఱ�ð}D. 
 
65. ఈ '(ర5గ తనకం� ��న 'కృTN తన స,@ప5గ తలంYటవలన, 
9�{Q 'కృT AకB Kణ5ల� �యబQ కర_లg �N కర� అ] 
$%ంYYZ[Q. 
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66. ఇd» కర�°�,ýLన5 �తN అకర�G, �,äDQD, ��G, ఆనంద 
స,@9QD అK 9�{నg జనన-మరణ@ప బంధన5, పరతం�త 
సంభ%ంY Yన[=. 
 
67. ఆ అýLన5 వలన, �హసంసర�5� �యబQ 9ణ� ప@పకర_ల 
�ష5� తన )ంT] ðµ§»�] ఉత�మ, మధ�మ, అధమ జన_లD ©ం�Y 
సం�ర చ�5న TరfQ Yన[=.  
 
68. (బd» I=JమంWడK�Q %షయÒవనమం� తK�B]న �త�5D 
u�భ�� `గ5 &,: �ల#�ల#గ తన వశ5 �²�నవ³D. ]^Bమ$వ5� 
�యబ�న స,ధర_ లన &,: హృదయ5  �దJపడf, బ (ల Lచ+ం�న 
భగవతBâ«వణ5ల &,: ఏర��న ధృడ8న �వభ�� �త మD�] 'కృT అనf 
అ%ద� అహ+[శ5E !"ంYY Öమ_=గ నùం�ðPD. 
 
69. అDభ%ం� వద� �యబ�న ఆ 'కృT, స& &] యం� �ష5D 
vYట వలన, ఇక స,స,@ప5న ఉన[�QD, బంధ5g�QD అK మD�] 
ఏ L�5 àడµట»¢ల�. 
 
70. Ëర�వంWడK Z భg�Q Z AకB అD·హ5� తత�?��న5D బడ² 
ఆ�_Dభవ5 &,: సమస� సంశయ5ల Dం� %�వQYZ[Q. 
 
71. భ��`గమం� తత�ర8న=G, :గ�,^= %(ర5E o]=GనK 
�త�5 పరLత_D ©ం�D. 
 
72. �హత_ దృU» కల��D అK �{»ల �ంగత�5D ఎన[QD �య:�. 
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73. ��ల AకBG, ��ల �ంగత�5 కల�+ AకBG, �ంగత�5 వలన 
OPనg ఎd» /హ5, బంధన5 కEKÀ, అd» బంధన5 మê�] AకB 
�ంగత�5 వలనD కEగNర�. 
 
74. `గ5 AకB µప�పదమం� ఆ@#Q (దలం�న �� oక మ1>� 
'$వ5�, ఆ�_Zత_ %�క5D బడ²న�Q ��ల �ంగత�5D ఎన[QD 
�య:�. 
 
75. OPQ మర��లవలన భయ5Df], þనత,5D f], /హ5D 
f] ©ంద:�. 
 
76. అతQ తన య&రV స,@ప5 Öê* Ëర�5గ, ]స>ంగ $వ5� 
సంచ+ంచ వ³D. 
 
77. `గ, s:గ�సSతమK సమ�$ ��న5� ª�న I=J� అZసక�5గ 
వ�వహ+ంచవ³D. 
 
78. ఎవ� స,ధర_5లD భగవంW] 'సనత,5 �ఱñ �]]  �ంY�á, 
అd» అZసg�E సత,Kణ5&,: సర,æ �దJ�W�లKYZ[�. 
 
79. �� Wదg �ర�Lర�5 (అ+b Lర�5) &,: సర,��å అ¶న �హ+N 
©ం�YZ[�. 
 
80. భగవంWడK �2�P] }డల ఒనర�బQ భ��`గ5 'పంచ5 
}డల s:గ�5D, ëహ_ �%�Bర@పమK ��న5D Í&5గ 
కEగFGD. 
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81. ఒకB భగవంW' స,య5గ OPQ, శlర5, %షయ5E, ఇం���E 
5న[K అNక @ప5లం� (చ+ంYYZ[Q. 
 
82. `Kల AకB అÏష»ఫల5 సమస� దృశ� 'పంచ5 }డల సంగ5 
(ఆస��) ogంQట� యKD. 
 
83.  ëహ_5 ఏక5D, ��నస,@ప5D, ]��ణ5D అ¶Gన[=. 
 
84. ఎవQ «దJ, భ��, s:గ�5, ]రంతర ̀ f$�స5 &,: ఏ(· �W�QD, 
అసంగI=Û గల�QD అKÀ అd»�' ఈ జగW�D ëహ_@ప5గ 
É�ంపగE�D. 
 
85. �వ%æన5 నDస+ం� 2ఖ5f], �ఃఖ5f] ఏ= లýంYÀ &] 
యం� �త�5D సంWష»పఱచవ³D. 
 
86. మD�Q తనకం� అ	gRన KణవంW] v� సం�ష పడవలGD. 
తనకం� తgBవKణ5E కల�] }డల దయ క�*Gండవ³D. ఇ§#ంQట� 
అత]] �ఃఖ�న[QD �	ంపgంQD. 
 
87. పరLత_ AకB Lనస¸జ �G�+ అంతఃకరణ5న హృదయకమల5 
నం�, భగ�DQ తన  &ర%ంద5లD Pం� %:�E#YంQD. 
 
88. భగవంW)వ] }డల 'సD[డKÀ అd»�]� జDలందÓD 
నమసB+ంY��. 
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89. తనకం� îదÛ�+ }డల సహనÍలత,5, �న[�+ }డల దయ, సLDల 
}డల -�త,5, సమస� OPల }డల సమత, వర�న5 క�*GంQట�తN 
స:,త_యK �హ+ 'సD[డKD. 
 
90. హృదయ5న �త>ల�వశ5న %Áష@ప5� %:జLDR Gన[ ఆ 
]��ణ, అ=,uయ, ZశరSత, ]త�5క� పరLత_D అæ�త_దృU»� û 
అంతఃకరణ5న q�gQ. 
 
91. అ* #న�bట� భగవంW] యం� ûg 2ధృడమK భ�� కEKD. �+ 
'$వ5� “ND” “Z=” అD @ప5న ûg ధృడప�న అ%&�·ం+ ,=ం� 
�యబడగల�. 
 
92. -ధ5 º`Lర�5 AకB పరమ %á	 అ¶Gన[=. 
 
93. సం�ర శ5 Dం� %Qదల ©ం�ట� సర,OPలం�D సమదృU» క�* 
�హ+] భ�ం9Q. 
 
94. )స�5E OPలºయ2> �ఱ� చకBగ %Ç+ంYD. ���ల 
}డల  s:గ�5 క�*GంQట, తన ఆత_ స,@పమK ]��ణ ëహ_మం� 
2ధృడమK అD:గ5 క�* GంQట  అD ]%� OP] ºయ2>నg 
�ధన5ల] �]యం� ]శb¶ంపబ�న=. 
 
95. పరëహ_మం� 2ధృడమK .T కEగf మD�Q స���PD శరÔ 
�ం�D. 
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96. ఇం��సక�మK మన2> I=J AకB %Çర�శ��] �మ5గ హ+ం� 
�GYన[=. 
 
97. ఎ9Q %Çరణశ�� నùంYÀ, అ9Q ¸:,పర5ల స_°T నùంYD. 
ఎ9Q స_°T నùంYÀ అ9Q ��న5 ఉండ�. 
 
98. ��న5 AకB Zశ5� ఎd» �] కEKÀ, &]] -ం�న �] 
'పంచ5న OPనg మê�=G Dండ�. 
 
99. ధన5, ఇం�య %షయ5E É]] ª+bన �ంతన మD�] 
9�^రJ5ల][ంd] నùంపFGD. 
 
100. అ��Zంధ(ర5D ðµ§»�నదలంY�Q %షయ5 లం&స�� 
ఎన[QD క�*Gండ:�. 
 
101. ఇష»5 వ�bన§# �య:] కర_లD �²న, మD�Q అýLన5నg 
వ�R కర_లం� బ�JడKD. 
 
102. à§» AకB �దEg ��ðGట� &] /¿, �మ_E, �EవE 
5న[Kన% య][G ఎ§# ðUంపబQÀ అ� # భగవంW] ¸�ం�న 
సమస�5D ¸�ం�నట#KD. 
 
103. �]� అంతఃకరణ5 �దJమKÀ అd» =వ�మK తప2>N ఈ శlర5� 
�యవ³D. þ]�తN అనంతమK ë�_నంద5 సం¦å�ంYD. 
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104. మ�W_ల AకB ÒవD /Å5నg &,ర5గD, (5gల �ంగత�5 
నరక5నg &,ర5గD )స�5E àå�న%. 
 
105. �2�PడK Z యం¿ంతవఱ(త]� .T కEగgంQÀ, అంతవఱg 
అతQ �హబంధన5 Dం� %�వడNరQ. 
 
106. )స�, సజìDల వచన5లం� సత�త,I=J క�*GంQట �త, ]రంతర5 
¢గ@gR GంQట�త, అంతటD Z AకB సత�D É�ంYట�త, 
అహం(ర@పమK తన �ంగశlర5D (�� �హ5D) ల¶ంపFయవ³D. 
ఆåదప ఏ �ధనG oక ¸ర| %:మ5D ©ందవ³D.  
 
107. Z xక5D ©ందదలY �Q :� అ¶న, తన 'జలgD, 
K�sన తన ù{�లgD, తం0 అ¶న తన �డ1లgD ఇd» ùÅణN 
ఒసంగవ³D. 
 
108. అ��నవశ5న þ]నDస+ంచక %ష�స�� Gక�మK కర_N పరమ 
9�^రV5గ ఎవ�న $%ంY �+] pప*ంచక, �ల#గ�+� నచbàå� 
కర_మం� 'వృW�E (gంQన§# vడవ³D. 
 
109. (మ5, -ధ5, మద5, xభ5, /హ5, భయ5 5న[K 
శ	PలgD, కర_బంధన5నgD éల5 మనÒ> అ¶Gన[=. 
 
110. అd» మన2> 2 %),స5ం�న, `*] 3ష» �న+b�GD. (Pన 
మన2>D జ¶ం� భగవంWడK �కృ{|] }డల అనన�భ�� క�*Gండవ³D. 
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111. %షయ రSతమK మనÒ> అత]� )ంT మయమK /Å పద5D 
ఒసంKD. 
 
112. మన2>D ఉ4Å �²నం�వలన అ= ఇంకD బలపQD. Prevention is 
better than cure. అ= స,య5గ సర,æ -థ� అ¶ Gన[D, û AకB ఆత_ 
స,@ప5D అ= కå��GD.  
 
113. (బd» û� ¢గ@gh �K�P AకBG, �హ+ AకBG 
 ద5లD ఉ ²ంYట యD అస�5� &]] వ	ం� �GQ.  
 
114. ఎ9Q భగవతBథE స& Ò%ంపబQYంQÀ, అ9డ% /Å(ం� యK 
మD�] ]ర_ల I=J] భగవంWడK �2�P] యం� సంలగ[5 �GD. 
 
115. %రg�లK మ�W_ల స�>ంగత�5� ¦å�ంY ��నమD ఖడ�5� 
మD�Q ఈxకమం� తన /హబంధన5D ,=ం� �యవ³D. 
 
116. మD{�Q మన2>, �gB, శlర5ల�  ప5 �GYZ[Q. 
 
117.  ప5లg యâరVమK ¦యù�త�5 తత�?��నÃ అ¶Gన[=. 
 
118. ఎవQ ]యమ5లD చకBగ  �ంYÀ, అతQ �ల#, �ల#గ  ప�సన 
Dం� %5g�R º`&యకమK తత�? ��న5D ©ం�టg సమ�VడK 
YZ[Q. 
 
119. ఎవ� ఈ సం�ర బంధన5 Dం� తå�ంY�నదలంY�á, �+� 
భగవంW] Zమ5నg -ం�న మêAక �ధనÃ=GD o�. 
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120. భగవంW] &,: ]+_త8న $గవత ధర_5 పరమ �దJ8న=. రహస� 
8న=. &]] m�²�Dట కష»5. &]] m�²�]న�Q భగవత>?@ప5D 
©ం�D. 
 
121. ఈ 'పంచ5న OPల AకB పరమ కర�వ�5, పరమధర_5 Zమ 
సం�ర�Z= ఉ య5ల&,: భగవంW]  ద5 లం� భ�� $వ5D 
బడGట� యKD. 
 
122. ఎవ� భగవంW] AకB ఉ&ర5hన, కృ ప+¸ర|5hన చ+�లD 
«వణ5, �ర�న5 f%ంY�á, �+ హృదయమం� �మమయమK భ�� 
జ]ంYD. 
 
123. ఎవ� హృదయ5 Dం� ©ం*వYbYన[ భయంకరమK -ధ5D 
ఆత_%Çరణ &,: శlరమం� శ-ంప�G�á, బయటg :�యgం�á, 
�� (ల�మ5న éQ Kణ5ల2 (సత,, రÜ, త/ Kణ5ల2) 
%జయ5D ©ందగల�. 
 
124. ఈ సృU» oన9Q ñవల5 NN ]CB� @ప5న ఉంd]. ND ñవల5 
��నస,@9డD, అవ�g�డD. అ9Q అంతట ')ంతత ��åం� Gం)D. 
 
125. ఎవ� త5_ �5 µప� I=JమంWEగ తలY�] కర_ AకB 
జం¢ట5న ప�GZ[á, �+� %పlతఫల5 లýంYYన[ద] 
}Óగవ³D. 
 
126. ఆత_ AకB స,@ప5 మ���మ]G, ¢·ø, స,ప[, 2{9�లD 
éడవసVలకం�D �ÓగDన[ద]G m�²�నవ³D. 
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127. %షయeగ5ల Dం� తన మన2>D %�క I=J &,: మఱ�ం�, ��న, 
%��న5లం� సంWU»] బడ² Z భg�Q (వ³D. 
 
128. ëహ_, ఆత_ల ఏకత,5D అDభ%ంYట� OP] µప� �,రV5, 
పరLరV5 అ] �Kగ }ÓంగవలGD. 
 
129. 2ఖ5D f], �ఃఖ5D f] ఒసంKన= తన ఆత_ (�. 
 
130. ఈ 'పంచ5 సత,, రజ, స�/ Kణ5ల �,$%క '�హ8 Gన[=. 
 
131. మD�Q అ��నవశ5న ఆత_యం� �వత, మD{�Q ఇ��= 
Dద5D, Kణ�^�ల కల�నD f%ంYYZ[Q. 
 
132. తమ తమ క:_D�ర5 �వవశ5న OPE క�²�DY మరల 
%�ðPY Dం��. 
 
133. శlరరSతమK ఆత_D శlరమ] $%ంYట� అ��న5. 
 
134. ఎ9Q ఎవRనD �వతలD, �ద5లD, (PలD, ëహ_]{̄లD, 
�íPలD, ధర_5D, నD[ �,UంYÀ అ9Eత] %Zశ5 Í&5గ 
సంభ%ంYD. 
 
135. భగవంW] 'సD[]గ FGటg îదÛ ప+«మ f], 'యత[5 f] 
�యనవసర5 o�. ఏలయ]న, �� సమస� ¦Ôల AకB ఆత_ మêG సర,�, 
స�,ల AకB స��@ప5న స,యం ²దJ8న�� అ¶PZ[�. 
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136. భగవంW] %శ,��పక5 
 
137. ëహ_�PQ �దE�] తృణ5 వఱg గల సమస� ¦Ôలం�D, పంచ 
Fత5ల� �యబ�న వ2�Pలం�D, పంచ Fత5లం�D (F-, f�, 
అ*[, �GP, ఆ(శ5), �� తZ_�లం�D, మహత�త,మం�D, �Kణ5 
లం�D, Kణ5ల �L�వసVయK 'కృTయం�D ఒñ పరLత_ qలG 
YZ[�. �� Îందర�, Líర�, ఐశ,ర�5ల AకB ]	 అ¶GZ[�. �õ 
అంత:�-గD, Âష»గD ఉZ[�. �� అ]ర,చ�GED, %కల�రSWED 
అ¶ ఉZ[�.   
 
138. �� ñవల5 అDభవ స,@9ED, ఆనంద స,@9ED అK 
పరÃశ,�Q అ¶ఉZ[�. 
 
139. KణమయమK సృU» ఒన�b Lయ &,: భగవంW] AకB ఐశ,ర�5 
m�Gట o�. ఆ Lయ MలగగN �+ దరGనమK Yన[=. 
 
140. (బd» û� û �త�స,$వ5D, అ2l సంపT�] వ=�îd» సమస� ¦Ôల 
}డల దయ క�*GంQQ. Hమ� �+� Sత5 �యం�. þ]� భగవంWQ 
'సD[డKD. 
 
141. ]ర_ల��న5 భగవంW] }డల అనన� �మగల భg�ల AకB 
 దకమల5ల IJ� తన శlర5నg �[న�న�b �+కందê�] 
సం¦å�ంచగల�. 
 
142. భగవంWQ 'సD[Rన ఇక లýంచ] వ2��= కల�? 
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143. %��న సSతమK ఈ ]ర_ల ��న5 ప+�దJ8న $గవత ధర_8 Gన[=. 
 
144. ఆత_ తత,5 ]త�8న=.  ZశరSత8న=. �దJ8న=. ఏక8న=. 
L�ఙ�8న=. ఆ«య8న=. ]+,(ర8న=. స,యం '(శ8న=. సర,5నg 
(రణ8న=. ��పక8న=. అసంగ8న=. ఆవరణ రSత8న=. 
 
145. Kణ5E, కర_E É] వలన కEK జనన మరణ చ�5 ఆత_D శlర5 
కం�D, 'కృT కం�D �Ó �య] (రణ5 వలనN సంభ%ంYYన[=. 
 
146. కDక û� �ట» �దట ఈ Kణ5ల నDస+ం� కEK కర_ల AకB 
Nజ5N నùంప �యవ³D. þ] వలన I=J వృW�ల AకB '�హ5 
Mల*ðPYన[=. 
 
147. ఏ ఉ య5� భగవంW] యం� �,$%కమK ]^Bమ �మ, భ�� 
కEKÀ ఆ ఉ య5 సర, ºష¯8న=. 
 
148. �హ+ సమస� ¦Ôలం�D %:జLDh PZ[రన[ $వన� యâశ�� 
సమస� ¦Ôల AకB p+కలD ¸ర|�నరbవ³D మêG హృదయ¸ర,క5గ 
�+] Ðర%ంచవ³D. 
 
149. %షయeగ సంబంధ5hన LటE %Dటg L�5 ఇం9f DంQD. 
 
150. ��DE శబJ5ల Lయ Dం� ఉపరWలKYZ[�. 
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151. /Å¦å�� ప= �ధనE Çల '²దJ8 Gన[%. అ% Oన5, 
ëహ_చర�5, )స�«వణ5, తప2>, �,ధ�యన5, స,ధర_ లన5, Gg�ల 
&,: (%ంపబQ )స���P�న5, ఏ(ంతÒవన5, జప5, సL	 అDన%.  
 
152. నవ%ధ భ�� Lర�5E: «వణం, �ర�నం, స_రణం,  ద Òవనం, అరbనం, 
వందనం, &స�ం, సఖ�ం, ఆత_ ]�దనం &,: �హ+] ¦+Jంచవల²న=. 
 
153. ధర_, అరV, (మ5E అ][G భగవంW] ఆ«¶ంY�] Gన[%. �+ 
ఇచb o] అ% లýంప¢ల9. 
 
154. OPQ ఆత_�%�Bర5 &,: ఈ �హ, ఇం���లD కల�ZL�5-
-Eగ ]శb¶ం� స,తం	Q (నంతవఱg “ND 9�{డD, ఈ� ��” అD]d» 
¿Q,త5 నùంచ�. 
 
155. భగవంWQ సర,� ��åం�Gన[D, ఒకట Rత�f '�ùంYటf], అట 
Dం� MలKటf] ogన[D, అ*[యం�, K�P నం�, అత_ యం�, సమస� 
¦"pట# యం� �� %Áష @ప5న %:జLDhGZ[�. (Pన �+2 
స& భ��] క�*Pండవ³D.  
 
156. �ద %�ద5ల �ఱ� తరB5 �య:�. 'పంచ5న ఏ పÅ5D[ 
వSంప:�. 
 
157. తృష| ఎ§వంdదనf, ఇÇ�D�ర5 eగ5E సం¦å�ం�నD అ= 
తృå�పడ�. 
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158. 2ఖÃ ఆత_ AకB స,@ప5, సమస� Sయల AకB ]వృT�� &] 
ఆ(ర5. తన ఆత_ కం� ��న వ2�Pనం� 2ఖ5 కలద] తలంY మD�Q 
ఆత_D వద� %షయ5ల s9g ప��W�YZ[Q. 
 
159. �]� ©ట» ]ంQÀ ñవల5 అంతL�9 ఆ�ర5 2న, ధన5 2న 
L�Ã మD{�లg అ	(ర5 కల�. &] కం� అ	క8న ఆ�ర5D, 
సంపT�] తనద] $%ం�న అd»�Q �ంగ� యKD. మêG అతQ 
దండనg  	దKD. 
 
160. ఎచట స��	E లýంY�á, అ=� అ][dకం� ప%�8న �శ5. 
 
161. 9షB:= సáవర5E, ²దJ 9�{ల� Ò%ంపబQ L�5E, g� 
L�5, గయ, '�గ, 9ల�«మ5, -)రణ�5, TE�ణ L�5, ÒW 
బంధ5, '$స5, &,రక, (ù, మíర, పం  సáవర5, �ం� సáవర5, 
బద+(«మ5, అలకనంద ��:5ల ఆ«మ5E (అ`ద�, �� �¾�E), 
భగవంW] అ:bవ�ర5 Eన[ §# అ][G Çల ప%�5hన%.  
 
162. ºయ2>D p��Q ఈ '�శ5లD మరల, మరల Ò%ంచవ³D. ఈ 
�Vన5లం� ఏ � 9ణ�కర_tచ+ంచబQÀ, �d� q¶� ¹§# అ	కఫల5 
మD�లg లýంచగల�. అtU �ïసVల5ల యం�, 9ణ�Tíల యం�D 
 ప9 కర_tచ+ంచgంE Pండవ³D. 
 
163. ఎవ� పర¦"] �,UంY�á, �� %·హ5లD ¸�ం�నD, 
ఉ ²ం�నD, �+� ²=J లýంచ¢ల�. 
 



ర హ స� � న  � 	 ణ �  మ  � గ వ త �                                           P a g e  | 24 

 

164. సదJర_ ప+ లనD అýలUంY�� ఏ ¦"�] మన2>, �gB, శlర5ల 
&,: ఏ '(ర8న కష»5D క�*ంచ:�. þ]] -ం�న ధర_Ã=GD o�. 
 
165. ఎవ] మన2> నం� సంWU» కల�, అత]� స& ఎ³#డల 2ఖÃ కEKD. 
�ఃఖ5 కEగN కEగ�. 
 
166. µప� µప� %&,ం2E �డ అసంWU» వలన పతన8 ðP YZ[�. 
 
167. సంWU» o]�]� ఇం�యxలత,5 వలన 1జ2>, %ద�, తప2>, �+� 
!"ం� ðPD. అతQ %�క5D ðµ§»�DD. 
 
168. సంకల�5D వదEట &,: (మ5D, p+కలD వదEట &,: 
-ధ5D, ధన5D అనరJ5గ దలంYట &,: xభ5D, తత�?%Çరణ&,: 
భయ5D జ¶ంచవ³D. 
 
169. అæ�త_ %ద� &,: �క5D, /హ5D, మ�W_లD ఉ ²ంYట 
&,: దంభ5D, Oన5 &,: `గ5 AకB %ఘ[5లD, శl:�లD 
� »̂ రSత5గ ÷న�bట &,: SంసD జ¶ంచవ³D. 
 
170. దయ &,: ఆ	 VTక �ఃఖ5D, సL	 &,: ఆ	 �%క �ఃఖ5D, 
`గబల5 &,: అæ�T_క �ఃఖ5D, �T�?క eజన5 5న[K �] &,: 
]ÂD జ¶ంచవ³D. 
 
171. సత�?Kణ5 &,: రÜ Kణ, త/ Kణ5లD, ఉపరT &,: సత�? 
Kణ5D జ¶ంచవ³D. 
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172. K�భ�� &,: ఈ సమస� �ష5ED 2లభ5గ జ¶ంచ వYbD. 
 
173. హృదయమం� ��న þప5D q�*ంY K� �PQ �%ø భగవంW' 
అ¶GZ[�. 
 
174. ఏ ��W=J �+] మD{�Qగ తలంYÀ, అత] )స� «వణ మంతG గజ 
�[న5 వ³ వ�రJÃ యKD. 
 
175. µప� `Xశ,�E ఎవ+  ద కమల5లD æ�]ంYYZ[á, 
'కృT9�{ల అäశ,�Rన అd» భగ�D' స,య5గ K��P] @ప5న 
వ�క�8 GZ[�. 
 
176. �వLయ� /SWhన é#ల }డల క]కర5 క�* �+] 
ఉ4�ంపవ³D.  
ఉ&IIg కర_లD త��ంY గృహ2VQ, �త5లD త��ంY ëహ_Ç+, 
Zమమం� ]వ²ంY �న'2VQ, ఇం�యxEడK సZ[[² �దలK �+]. 
 
177. ]వృT� ప:యÔడK ��] �మ5గ అ*[, ���Q, పగE, �యం(లం, 
�క# పÅ5, \ర|-, ఉత�:యణ5 É] అýLDలK �వతల AదÛg qJò 
ëహ_xక5D ��D. 
 
178. మహ�Gల Òవ �తN భగవంWQ 'సD[డKD. 
 
179. ఏ %ÇరణÍE� �,DFT� అత_AకB éQ %ధ5hన అ¿Q,త5 
లD �%తB+ంY �ం�á, �� ¢·ø, స,ప[, 2{9�E, Âష», దరGన, 
దృశ�5E అD Dద5� ª�న సం�ర స,ప[5D Mల*ంY �DYZ[�. 
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180. సమస�5 ఒక స,@ప5 అD %Çరణ “$�¿Q,తం”, సమస� కర_లD 
పరLత_g సమ+�ంYట “S�¿Q,తం”, మ+G సమస� ప&రV5E ఒñ 
పరLత_ స,@ప5 అD %Çరణ “Â��¿Q,తం” అనబQD. 
 
181. భగవదÌg�డK మD�Q �ద5లం� àప�బ�న ఇd» కర_ల AకBG 
త=తర స,�య కర_ల AకBG అD^̄న5� గృహమం�న[D �డ 
భగవద�T] ©ం�YZ[Q. 
 
182. ధర_5 AకB ఆచరణ� గృహ2VQ �డ సZ�2లg లýంY ఉత�మ 
పద5D Í&5గ ©ం�YZ[Q. 
 
183. సజìDలK �� Åణ భంKర5లK తమ ¦ణ5లD �డ బ� Aసం* 
ఇతర ¦ÔలD ర�ంY��. 
 
184. ¦"pట# }డల ఎవ� దయ క�* Gం�á, అd»�+ }డల 
భగవంWడK �హ+ 'సD[డKD. 
 
185. మD�Q తన ¦ణ5, ధన5, కర_, మన2>, �gB 5న[K �d &,: 
భగవంW] �ఱg ఏ= �యబQYన[�, అ= యంతG Dద $వరSత8 
GంQటవలన తన శlర5నg, 9ï�లg, 'పంచ5న కంతd�] సఫలమK 
Yన[=. à§» �దEg �� ðGట� &] �మ_E, ఆgE, అ][G తQవ-
బQల§#, భగవంW] �ఱg కర_ �Gట�, ఆ కర_E అందê �ఱg అKYన[%. 
 
186. భగవంW] స_°T %పW�ల][ంd Dం� OP] %5క�5 �GYన[=. 
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187. అసత�Lడ:�,  9ల� L¾#డ:�,  ప5D Kêం� L¾#డ- 
:�. �న[%, îదÛ% అK సమస� eగ5లD వ=� �యవ³D. ఏ ¦"� ఏ 
%ధ8న కష»5D కEగFయ:�. భగవంW] ఆ:ధనయం� ]మK[h 
Gండవ³D. ఇ=� భగవంW] ºషV8న ఆ:ధన అ¶Gన[=. 
 
188. స,యం¦ప�మK వ2�P� సంWU»] ©ం��] 1జ2> అýవృ=J] 
©ం�D. 
 
189. శlరæ�లK OPE ¢·ø, స, [వసVల యం� ñవల5 Kణమయ 
ప&రV5లD, %షయ5లD 2{å� యం� ñవలం అ��న5D 
vYYZ[�. þ]� (రణం �� û AకB Lయ� /SWh GZ[�. 
�� బS�_úh GంQటవలన �హ�వ2�PలN (ంYYZ[�. 
 
190. సం�Bర5ల�తN �=J కEKD. ఎట#]న (ల5� జt�E, �[న5� 
శl:�E, '%ళన5� వ���E, సం�Bర5ల� గ:Ì�E, తవ2>� 
ఇం���E, యఙ�5� జDల �త�5, &న5� ధన æZ��E, తృå�� 
మన2> �దJపQYన[%. 
 
191. O%త �ఫల�5 ఎంత వఱg �ధ�/ అంతవఱg తన ధన5 �తD, %�క 
%Çరణ �తD, �gB �తD, ¦ణ5ల �తD �డ ఇత�లg ÃE కEK నd» 
కర_లD �Gట యం� కల�. 
 
192. 'పంచ5న ఎవ� “ఈ జగW� ఏ-? þ] యం�- జ�KYన[=?”  ఈ 
�దలK %షయ5లD %Ç+ంYటయం� ]9Ôh Gం�á, అd»�� 
తమ �త�మంద� అ�భ �సనలD, స,య5గ %�కశ��� Mల*ంY�ం��. 
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193. సమస� ¦Ôల AకB 5ఖ�5గ మD{�] AకB ఆత_� Sత5D 
/	ంY K�sGన[=. 
 
194. �కృ{|]  దపద_5ల AకB ]శbలమK స_°T సమస�  ప5లD, 
�ప5లD, అమంగళ5లD నùంపF², పరమ)ంT] %స�+ంపFGD. &] 
&,:N అంతఃకరణ5 �దJమKD. మêG భగవంW] }డల భ�� కEKD. 
ఈ '(ర5గ పరమ s:గ�Gక�మK భగవత>?@ప��న5, అDభవ5 
OPనg సం¦å�ంYD.  
 
195. $గవత 9:ణ5D అధ�యన5 �Gట వలన ]హ_ÔQ ఋతంభ: 
'ఙ�D (తత�?��న5D ©ం=ంపFG I=J]) ©ం�D. 
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�గవత మత�W� 
1. మD{�నg జన_ జZ_ంతర 9ణ�5 ఉద¶ంY న9Q ఈ $గవత 
)_మత]� లýంYD. 
2. అNక )స�5E, 9:ణ5E %Dట వలన ఏ- tభ5? 5�� 
÷సంKట� ఏక L�మK $గవత )స�5 గ+ìంYYన[=. 
3. ఏ ఇంd యం� ]త�5 $గవత కథ జ�KYంQÀ, ఆ ¶E# uరV�Vన8 
ðPD. మêG �] యం� ]వ²ంY �+  ప5 ల][G నùంYD. 
4. $గవత కథD చ�వ]��, %న]�� �d Iడగల వ³, �మల వ³ 
ñవల5 చYbట �ఱñ 9§»YZ[�. 
5. K� �క�5లం� %),స5, %నయ5, మన2> నంద� �ష5లD 
జ¶ంYట, �వకథలయం� �mQ�(·త �దలK ]య5లD  �ంY 
«వణ5 AకB యâరV ఫల5 లýంYD. మD�E $గవత కథD %DÛá 
]శbయ5గ �రందÓD Wదg భగవ][లయ8న sgంఠ5 నం� 
]వ²ంY��. 
6. ఎవ� &+Â�మD �ఃఖ జ,ర5 AకB ¢,ల� దగJమK YZ[á, ఎవ+] 
L� å)� మ+Jం� �²న�, ఎవ� సం�ర స5Â5నం� 
5]*ðPYZ[á, అd»�+� Lమ5 కEగFGట �ఱg $గవత5 
²ంహZద�న�b Yన[=. (Pన ఈ క�(లమం� þ]] 'యత[ ¸ర,క5గ 
Ò%ంచవలGD.             - JosyamJosyamJosyamJosyam    SrinivasSrinivasSrinivasSrinivas 

Works at Railways, 
Courtesy:                    GUNTUR. 
http://pravasarajyam.com/1/devotional/2012/05/04/the-secret-of-bhagavatam/  
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